معنى وارث في اللغة العربية
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معنى الحسين وارث

ويف ضــوء ذلــك فــان عبارة(احلســن وارث)تشــر اىل وراثــة احلســن لتلــك الــذوات التســع
املعصومــة ال يف جانــب املــال،وال يف صفــة متكــررة لديهــم مجيعــا كالعصمــة والشــفاعة وغريهــا إذ
المعــى لذكــر االمســاء حينئــذ بــل يكفــي قولنا(احلســن وارث االنبيــاء واالئمة)وهــذا النــوع مــن الوراثــة
ال ينحصــر باحلســن إذ كل االئمــة ع وارثــون لالنبيــاء ،بــل هــو يف فهمنــا وارث مــن تلــك الــذوات
خصوصيــات رســالية تارخييــة هاديــة للنــاس يف وقتهــا ميــزت الواحــد عــن االخــر فمثــا كانــت آلدم
تســع حجــج مــن ذريتــه تاســعهم صاحــب عمــر طويــل جعلتــه منظومــة رســالية تارخييــة هاديــة تفــرد هبــا
مــن بــن االنبيــاء وانتجــت اهلدايــة يف وقتــه للفــرة مــن ادم اىل التاســع مــن ذريتــه مث انتهــت وحرفــت
بعــد التاســع ومل تعــد بعــد هاديــة يف اجملتمع،وهكــذا صفــة لنــوح و ابراهيــم وموســى وعيســى وحممــد
ص وعلــي وفاطمــة ع انتهــت وحرفــت فلــم تعــد تــؤدي وظيفــة اهلدايــة يف اجملتمــع جددهــا هللا تعــاىل
يف صفيــه احلســن ومجعهــا لــه فغــدت منتجــة للهدايــة يف احلســن ومنظومتــه اىل زمــن التاســع مــن
ذريتــه يف آخــر الزمان.وبعبــارة اخــرى كأن تلــك الــذوات قــد تكــررت باحلســن بصفاهتــا الــي كانــت
هتــدى مــن شــاء ان يتخــذ اىل ربــه ســبيال.وهذا يكشــف عــن عظــم املوقــع االهلــي للحســن يف حركــة
االنبيــاء إذ صــارت حركــة اهلــداة مــن آدم اىل احلســن اجملتــى متثــل النصــف االول مــن حركــة التاريــخ
و احلســن بالتســعة اهلــداة مــن ذريتــه ميثــل النصــف الثــاين مــن التاريــخ.

الحسين وارث ادم صفوة اهلل

زيارة وارث

احلســن واحلجــج التســع مــن ذريتــه ع وارثــو علمــه وامامتــه مــع خصوصيــة التاســع منهــم وهــي
كونــه صاحــب عمــر طويــل ســيجرى هللا تعــاىل علــي يــده انتصــار احلــق ويــرث املؤمنــون االرض
منتجــون للهدايــة ملــن متســك هبم.نظــر فريــد آلدم واحلجــج التســع مــن ذريتــه ع وارثــي علمــه وامامتــه
و باخلصوصيــة نفســها للتاســع صاحــب العمــر الطويــل الــذي اهلــك هللا الظاملــن علــى يــده اورثهــم
االرض كانـوا منتجــن للهدايــة يف زماهنــم.
ِ
وقــد انتهــت فاعليــة منظومــة ادم بعــد مــوت التاســع مــن ذريتــه إذ ُحّرفــت ســرُتم وشـريعتُهم مــن
قبــل ذريتهــم ومل تعــد عالمــة علــى اهلدايــة فبعــث هللا االنبيــاء جيــددون دينــه.
مث جدد هللا تعاىل صفة ادم الرســالية التارخيية اهلادية يف احلســن فصار وارثا له ،وصار احلســن
باحلجج التسع يذكرنا بادم والتسعة اهلداة من ذريته.صلى هللا عليك يا وارث ادم صفوة هللا.

وصفــت زيــارة وارث املشــهورة الحســن (ع) بانــه وارث ســتة
مــن االنبيــاء ثــم ابــاه عليــا واخــاه الحســن ثــم امــه فاطمــة (ع)
ولــم تــرد هــذه االوصــاف لغــره نعــم وردت احــدى الزيــارات التــي
يــزار بهــا االمــام الرضــا تصفــه بــوارث االنبيــاء ايضــا ولكــن
الزيــارة كانــت مــن انشــاء محمــد بــن الحســن بــن الوليــد احــد
مشــايخ الشــيخ الصــدوق كمــا يذكــر العالمــة املجلســي .1
 .1حبثنا ذلك بتفصيل يف كتابنا حول زيارة وارث.

الحسين وارث نوح نبي اهلل

احلســن هــو الوصــي الثالــث خلــامت الرســل حممد(ص)الــذي ولــد يف عهــده ومســاه بامســه وشــهد
انقــاب امــة جــده علــى الوصــي االول والوصــي الثاين،جعــل هللا مواريــث االمامــة يف ذريته،هنــض
النقــاذ النــاس مــن واليــة الشــجرة امللعونــة والـراءة منهــا والدعــوة اىل اهــل بيــت خــامت االنبيــاء وتوليهــم
واالقتــداء هبم،حوصــر يف كربــاء مــع اهــل بيتــه وانصــاره واختــار لنفســه خبــرة هللا تعــاىل لــه مص ـرا
كشــف يف شــخصه عــن اعلــى درجــات الصــر والتســليم لقضــاء هللا ال يضاهيهــا اال صــر االنبيــاء
وائمــة اهلــدى الذيــن ذكرهــم القــرآن ،وكشــف ايضــا عــن ا علــى درجــات احلقــد والعــداوة الهــل بيــت
 1لسان العرب مادة ورث.

النــي يف جيــش الفتــوح ورئيســه يزيــد ومــن وضــع لــه منهــج الرتبيــة وهــو معاويــة،إذ انتهك ـوا حرمــة
احلســن و قطعـوا راســه ورؤوس اصحابــه وداســت اخليــل جســد احلســن خاصــة امعانــا يف انتهاكــه
وهو حبيب النيب لقوله(احب هللا من احب حســينا)،وجعل هللا تلك الظالمة باب هداية وســفينة
جنــاة ملــن شــاء ان ينجــو مــن عــذاب هللا ويهتــدي مــن ضاللــة بــي اميــة بعــد وضــوح ضاللتهــم مبــا
صنعــوه مــع احلســن واهــل بيتــه وهــم آل حممــد مــا علــى االرض غريهــم وكان يقــول رســول هللا
فيهم(حرهبــم حــريب وســلمهم ســلمي).
2
وصــار احلســن بــكل ذلــك نظــر فريــد لنــي هللا نــوح ثالــث اوصيــاء(اول الرســل)ادريس مــن اهــل
بيته،ولــد علــى عهــده ومســاه بامسه،وشــهد انقــاب امــة جــده علــى الوصــي االول والوصــي الثــاين مــن
اهــل بيته،وحــن بعثــه هللا تعــاىل يدعــو اىل الـراءة مــن االصنــام وعبــادة هللا تعــاىل وحــده واتبــاع ادريــس
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ســفينة جنــاة ملــن شــاء ان ينجــو مــن اهلــاك فمــن ركبهــا متربئــا مــن االصنــام مؤمنــا بنــوح وابائــه اهــل
بيــت ادريس،وولــده االوصيــاء مــن بعــده يهــدون اىل هللا تعــاىل مــن خــال االيــة الكـ ـ ـ ــرى الســفينة
﴿ولََقـ ْد تـََرْكناهــا آيَـةً فـََهـ ْـل ِمـ ْـن ُم َّدكِـ ٍر ﴾ القمــر.15/
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وامنحــى رمسهــا وحرفــت اخبارهــا واخبــار ســرة اهــل بيــت ادريــس و االئمــة مــن ذريــة نــوح فلــم تعــد
فاعلــة يف اهلدايــة فبعــث هللا انبيــاء بعــد نــوح انبيــاء جيــددون دينــه ويهــدون اليــه بآيــات اخــر.
وأبقــى هللا تعــاىل ظالمــة احلســن آيــة وعالمــة هاديــة علــى كــذب وضاللــة بــي اميــة ومعاداهتــم
هلل ولرسـوله يتحــرك يف ظلهــا االئمــة التســعة مــن ذريتــه اىل اخــر الدنيــا هلدايــة مــن تفجــع للحســن
وتعليمــه بديــن هللا الــذي احيــاه احلســن وبذلــك حفظــت هبــم النبــوة اخلامتــة.
ان القــرآن الــذي جــاء بــه حممــد ص وجعلــه هللا تعــاىل ذكــرى ملــن تذكــر ﴿ َولََق ـ ْد يَ َّسـ ْـرنَا الْ ُقـ ْـرآ َن
لِل ِّذ ْك ـ ِر فـََهـ ْـل ِمـ ْـن ُم َّدكِـ ٍر﴾ القمر،17/وقــد بــن النــي المتــه ان القــرآن ينتــج اهلدايــة ملــن متســك بــه
وباهــل بيتــه النــه حباجــة اىل تفســر صحيــح وهــو عندهــم بتوريــث هللا تعــاىل اياهــم علــم الكتــاب
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وعظيمهــم علي(ع)،ولكــن بــي اميــة عرض ـوا يف اعالمهــم الــكاذب ان عليــا ملحدا(مفســدا)يف
الديــن وعرضـوا انفســهم هــداة حيملــون القــرآن للنــاس وهــم الشــجرة امللعونــة فيه،وقــد رآهــم النــي يف
رؤيا(ينــزون علــى منــره نــزو القــردة فســاءه ذلك)،وبذلــك مل يعــد القــرآن هاديــا يف اجملتمــع،مث عــاد
لــه تاثــره يف اهلدايــة بســبب هنضــة احلســن وظالمتــه الــي اوضحــت لــكل ذي لــب ضاللــة بــي اميــة
وعداوهتــم هلل ولرس ـوله.
وهكذا ماتت آية نوح يف اهلداية باندثارها وحتريفها وابقاها يف احلسني ،
(الســام عليــك يــاوارث نــوح نــي هللا) اي الباقــي بعــده حيمــل صفتــه الــي ميــزه هللا هبــا مــن بــن
انبيائــه هلدايــة خلقــه.

الحسين وارث ابراهيم خليل اهلل

احلســن ع بنهضتــه وظالمتــه قــد ايقــظ العقــل املؤمــن مبحمــد ص مــن غفلتــه حــن كان يؤمــن
بيزيــد و اســاف يزيــد ائمــة هــدى وشــفعاء عنــد هللا واهنــم احبــاء هللا،وان عليــا واهــل بيتــه اعــداء هلل
ولرس ـوله واســتطاع احلســن ان جيعــل يزيــد ووالتــه وخلفــاء بــي اميــة جــذاذا بدمــه الزكــي ،ومل خيــرج
علــى معاويــة مــن اجــل ان يفتضــح امــره،إذ أن قاتــل احلســن هــو جيــش اهــل الشــام الــذي اســكنه
الكوفــة مــن ســنة 51ه ـ ،3وقائــد اجليــش العــام هــو ولــده يزيــد الــذي فــرض بيعتــه علــى النــاس بالقهــر
فهــو مــن يتحمــل مســؤولية قتــل احلســن،وجعل هللا قــر احلســن يف كربــاء ارض غربتــه عــن وطنــه /
وقــد اقــرن بفجــر عاشــوراء وليــال عشــر ســبقته  /مثابـةً يقصدهــا املاليــن رغبــة يف الثـواب ولعبــادة
هللا تعــاىل وحــده علــى طريقــة جــده النــي والدعــاء عنــده.
 2ادريس هو سادس اوصياء ادم اول االنبياء.
 3قال االمام الصادق حني سئل عن يوم عاشوراء:انه يوم حوصر فيه احلسني من قبل خيل الشام.

واحلســن بذلــك هــو نظــر فريــد ل ابراهيــم يف بعثتــه الــذي ايقــظ العقــل املؤمــن بنــوح مــن غفلتــه
حــن كان يقبــل باصنــام منــرود واســافهاهنم خيلقــون ويدبــرون الكــون واالنســان،وحطم ابراهيــم
االصنــام بفأســه وتــرك كبريهــا وعلــق الفــاس برقبتــه لريجعـوا اليــه ليــزداد افتضاحهــم النــه ال يــرد جوابــا
فــا هــو يدافــع عــن حرمــه 4وال هــو يــرد التهمــة عــن نفســه،وجعل هللا بيتــه يف مكــة ارض غربتــه عــن
وطنــه -الــذي اقــرن بفجــر عاشــوراء وليــال عشــر تســبقه  -مثاب ـةً يقصدهــا االالف مــن املؤمنــن
رغبــة يف الثـواب ولعبــادة هللا تعــاىل وحــده والدعــاء عنــده.
(الســام عليــك يــا وارث ابراهيــم) فقــد ابقــى فيــك صفــة ابراهيــم الرســالية والتارخييــة فاعلــة هاديــة
بعــد ان حرفهــا اهــل الكتــاب وقريــش املشــركة واملســلمة وبــرزت وبــرز ابــوك علــي واخــوك احلســن
واالئمــة مــن بنيــك ائمــة هــداة علــى هنــج حممــد ص كابراهيــم واالئمــة مــن ولــده.

الحسين وارث موسى كليم اهلل

احلســن مــن ال عمــرو العلى(لقبــه هاشــم)بن عبــد منــاف بــن قصي(لقبــه جممــع )5بــن لــوي مــن
ذريــة عدنــان مــن ذريــة امساعيــل بــن ابراهيــم.
وموســى بــن عم ـران وهــو معــرب عمــرو العلــى بــن قهات(معنــاه بالعربيــة جممع)بــن الوي بــن
يعقــوب بــن اســحاق بــن ابراهيــم.
احلســن بنهضتــه واجــه انقــاب بــي اميــة علــى مشــروع علــي(ع)ايب االســباط االحــد عشــر(ع)
وانقــذ شــيعته مــن العــذاب املهــن علــى يــد معاويــة ومالئــه.
واحلســن هنــض باهــل بيتــه واصحابــه وقاتــل َعبَـ َـد َة 6عجــل بــي امية(يزيد)وترك(معاويــة)مل خيــرج
عليــه ولســان حالــه يقــول مــا قالــه الســامري اذ حــرف معاويــة ســنة النــي وغــدر عهــده باحلســن تبعــا
هلـواه يف ولــده يزيد(لــوال هـواي يف يزيــد البصــرت رشــدي) ه
وهــو بذلــك نظــر فريــد ملوســى حــن بعثــه هللا تعــاىل ملواجهــة االنقــاب الفرعــوين علــى مشــروع
يوســف(ع)ايب االســباط االحــد عشــر ع وانقــاذ اتباعــه بــي اسـرائيل مــن العــذاب املهــن مــن فرعــون
ومالئــه،
ِ
ِ
ـف عجلَهــم
وكذلــك نظــر موســى حــن هنــض باهــل بيتــه واصحابــه بوجــه َعبَـ َـدة العجــل ونسـ َ
ـامري حــن يسـأَل مــا خطبــك ؟ يقــول ﴿ بصــر ِ
ضـةً ِمـ ْـن
ب
ـ
ق
وتــرك السـ َّ
صـ ُـروا بِـ ِـه فـََقبَ ْ
ـت َْ َ
َ ُْ ُ
ضـ ُ
ت بــا َلْ يـَْب ُ
ُ
ُ
الرسـ ِ
ـول وتعطلــت هدايــة موســى بعــده بتحريــف سـرته وصححهــا القــرآن ولكنهــا حرفــت مــن
أَثَـ ِر َّ ُ
جديــد بعــودة القصــص االسـرائيلي يف اجملتمــع املســلم بعــد وفــاة النــي ص علــى يــد كعــب االحبــار
واحياهــا هللا تعــاىل باحلســن منوذجــا حيا(الســام عليــك يــا وارث موســى كليــم ي االهلل) اي بقيــت
صفــة موســى الرســالية التارخييــة اهلاديــة الــي تفــرد هبــا مــن بــن االنبيــاء باحلســن فــكأن الناظــر اىل
حركــة احلســن يف مواجهتــه لالنقــاب االمــوي علــى علــي(ع)ايب االســباط ،ونســفه عجــل بــي اميــة
وعــدم اخلــروج علــى معاويــة ينظــر اىل موســى يف بعثتــه وهنضتــه.

الحسين وارث عيسى روح اهلل

احلسني خامس اصحاب الكساء واصغرهم وامه ص ِّديقة اخلمسة.
وعيسى خامس ال عمران واصغرهم وامه ص ِّديقة اخلمسة.
احلســن هنــض ببقيــة ُخلَّــص اصحــاب شــيعة علــي واخيــه احلســن املؤمنــن بامــه الصديقــة فاطمــة
الذيــن صلِّبـوا وقـتِّلـوا وقُ ِطّعــت ايديهــم وارجلُهــم م ُِ
وسّلــت اعينُهــم،مث اهلــك هللا عدوهــم واصبحـوا
ُ
ُ
ظاهريــن ميارســون عبادهتــم علــى طريقــة احلســن اىل اليــوم.
ييه(خلَّــص اصحــاب زكريــا وحيــى املؤمنــن
فاحلســن واصحابــه بذلــك هــو نظــر فريــد لعيســى وحوار ُ
.4كان آزر كبــر اصنــام منــرود ولــه زوجــة وولــد وابــاء والذيــن حطمهــم ابراهيــم هــم حــرم ازر وابقــى عليــه وعلــق
الفــاس برقبتــه.
 .5نشا هذا اللقب لقصي من جتميعه لذرية فهر واسكاهنم حول البيت.
 .6عبــدة مجــع مفردهــا عبد،والعبــد هــو املطيــع طاعــة مطلقــة لســيده.والجتوز الطاعــة املطلقــة اال هلل تعــاىل والصفيــاء
هللا املعصومــن الهنــم اليامــرون اال يف دائــرة شـريعة هللا تعــاىل ال يتجاوزوهنــا.

بامــه الصديقــة مرمي)وحــن حوصــر مــن اليهــود نــادى ﴿ مــن أَنْصــا ِري إِ َل ِ
الَوا ِريـُّـو َن َْنـ ُـن
ـال ْ
هللا قـ َ
َْ
أَنْصـ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت طائَِف ـةٌ فَأَيَّ ْدنـَـا الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا َعلــى َع ُد ِّوِهـ ْـم
يل َوَك َفـ َـر ْ
آمنَـ ْ
ـار هللا فَ َ
ـت طائ َف ـةٌ مـ ْـن بَـ ِـي إ ْس ـرائ َ
فَأَصب ُح ـوا ِ
ظاه ِريـ َـن ﴾ الصف.14َ/وقــد ظهــر املســيحيون علــى اعدائهــم اليهــود يعبــدون هللا علــى
َْ ُ
طريقتهــم الــي ينســبوهنا اىل املســيح اىل اليــوم.
وتعطلــت هدايــة عيســى يف اجملتمــع البشــري بتحريــف س ـرته وكتابــه مــن قبــل اتباعــه واحياهــا
هللا تعــاىل باحلسني(الســام عليــك يــا وارث عيســى)اي بقيــت صفــة عيســى الرســالية التارخييــة
اهلاديــة قائمــة باحلســن فمــن ينظــر اليــه واىل اصحابــه وانتصــار خطهــم علــى عدوهــم يتذكــر عيســى
واصحابــه وانتصــار خطهــم علــى عدوهــم.

الحسين وارث محمد رسول اهلل (ص)

كانــت خصوصيــة خــامت االنبيــاء الرســالية التارخييــة الــي متيــز هبــا هــي انقــاذه لالمامــة االبراهيميــة
مــن االحتـواء التحريفــي القريشــي،وحترير ديــن ابراهيــم مــن بــدع وحتريفــات قريــش املشــركة.وترك امريــن
نفيســن بعــده مهــا الكتــاب وعرتتــه اهــل بيتــه حتمــل ســنته الصحيحة،واخــر اهنمــا ال يفرتقــان حــى
يــردا عليــه احلــوض وان مــن متســك هبمــا ِأمــن مــن الضاللــة.
ويف زمــن بــي اميــة تعطــل القــرآن وحرفــت الســنة ومل يعــودا ينفعــان يف هدايــة مــن شــاء ان يهتــدي
اىل ديــن هللا.
وهنــض احلســن وانقــذ بنهضتــه االمامــة االبراهيميــة بعــد النــي مــن االحتـواء التحريفــي االمــوي هلــا
وانقــذ ديــن حممــد ص مــن بــدع وحتريفــات قريــش وبــي اميــة باســم االســام،واحيا االمريــن النفيســن
اللذيــن خلفهمــا النــي مــن بعــده ومهــا الكتــاب وعرتتــه اهــل بيتــه واعــاد هلمــا فاعليــة اهلدايــة.
فقوله(الســام عليــك يــا وارث حممــد ص)معنــاه الســام عليــك يــا مــن بقيــت الصفــة الرســالية
التارخييــة اهلاديــة حملمــد به،وصــار مــن ينظــر اىل احلســن فكانــه نظــر اىل النــي ص مــن زاويــة هــذه
اخلصوصيــة اهلادية،وهــو قــول النــي (ص)(حســن مــي وانــا مــن حســن).

الحسين وارث الصديقة فاطمة (ع)

احلســن برفضــه لبيعــة يزيــد وغضبــه علــى بــي اميــة وايثــاره القتــل علــى ذلــك نظــر فريــد المــه
الصديقــة فاطمــةع حــن رفضــت بيعــة قريــش املســلمة وغضبــت عليهــم وايثارهــا ان متــوت علــى
ذلــك عنــد مرضهــا فاوصــت ان تدفــن س ـرا وان ال يشــهدا جنازهتا.فالزه ـراء اسســت ال ـراءة مــن
قريــش املســلمة االوىل واحلســن اســس ال ـراء مــن بــي امية،وبوارثتــه لفاطمــة ع نفهــم ان موقــف
فاطمــة قــد حرفــه االعــام وافقــده داللتــه يف اهلداية،واحيــاه هللا باحلســن،وذلك الن الــذي مهــد
لبــي اميــة هــم قريــش االوىل يف الســقيفة فلــوال الســقيفة مــا قتــل احلســن ولــوال حــرق باهبــا مــا احرقــت
خيــام نســاء احلســن يــوم عاشــوراء.

الحسين وارث علي وصي رسول اهلل

احلســن نظــر ابيــه علــي يف خصوصيتــه الرســالية التارخييــة اهلاديــة فكالمهــا احيــا العمــل بفريضــة
اســامية اماهتــا احلاكمــون مــن قريــش.
احيا علي ع حج التمتع الذي اماتته قريش احلاكمة وتبني للناس بفعله ان اخلليفتني القرشــيني
كانــا خمالفــن للســنة،وانه ع كان حمقــا يف رفضــه احلكــم املشــروط بالعمــل بســرة الشــيخني،وملا بويــع
علــى احلكــم كان النــاس يف زمانــه قســمني قســم حيــج حــج التمتــع عمــا بســنة النــي ص الــي احياهــا
علــي ع وقســم ميتنــع منــه عمــا بـراي باخلليفتــن واليــوم اغلــب املســلمني يعمــل حبــج التمتــع.
وعطلــت صفــة علــي ع اهلاديــة يف اجملتمــع وعــرض مــن قبــل االعــام االمــوي الــكاذب ملحــدا
مفســدا يف الديــن جتــب ال ـراءة منــه.
واحياهــا هللا تعــاىل باحلســن حــن هنــض الحيــاء االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر الــذي
اماتتــه بنــو اميــة وتبــن للنــاس ان مل خيــرج لدنيــا بــل خــرج هلل عمــا بقــول النــي ص الــذي يرويــه
علــي عــن النــي ص(مــن رأى عدوانــا يعمــل بــه ومنك ـرا يدعــى إليــه فأنكــره بقلبه،فقــد ســلم وبــرئ

الل العليــا وكلمــة الظاملــن
ومــن أنكــره بلســانه فهــو مــن صاحبه،ومــن أنكــره بالســيف لتكــون كلمــة َّ
الســفلى،فذلك الــذي أصــاب ســبيل اهلدى،وقــام علــى الطريق،ونـ ّـور يف قلبــه اليقني).فعــاد علــي(ع
اىل اجملتمــع هاديــا مــن جديد(،الســام عليــك يــا وارث علــي وصــي رســول هللا)اي باحلســن عــادت
صفــة علــي الرســالية التارخييــة هاديــة اىل هللا ورس ـوله يف اجملتمــع.

الحسين وارث الحسن الرضي

احلســن فتــح بابــه كمرجــع ديــي ملــن يعتقــد بــه ســنة 58ه ـ وكان العراقيــون يفــدون اليه،وهــو
باحيائــه املرجعيــة الدينيــة املســتقلة عــن الســلطة ونشــره احاديــث النــي يف امامــة اهــل بيتــه يف اجليــل
اجلديــد يف االمــة الــذي مل يعــرف عنهــا شــيئا نظــر فريــد الخيــه احلســن اجملتــى الــذي اســس املرجعيــة
املســتقلة عن الســلطة ونشــره احاديث النيب يف امامة علي بني الشــاميني الذين مل يعرفوا عنها شــيئا
قبلــه واســتمرت املرجعيــة الدينيــة يف ولــده االئمــة التســعة ويف عصــر الغيبــة قــام هبــا رواة احاديثهــم
7
الفقهــاء العــدول.
.7حبثنا يف كتابنا املخطوط حول زيارة وارث هذه اخلصوصيات بشكل مفصل.

خالصة البحث
ان زيــارة وارث تشــر اىل اعظــم حقيقــة يف تاريــخ الرســاالت ويف شــخص احلســن وهــي ان
الصفــات الرســالية التارخييــة اهلاديــة لالنبيــاء الســتة ولالمــام علــي واحلســن والصديقــة فاطمــة
ع قــد تعطلــت يف اجملتمــع البشــري امــا الندثارهــا كســفينة نــوح وعصــا موســى واليــد البيضــاء
وغريهــا او لتحريــف ســر االنبيــاء مــن قبــل اممهــم الذيــن محل ـوا رســالتهم واهنــا اســتعادت
فاعليتهــا يف اهلدايــة مــن جديــد باحلســن ع وهــو معــى كونــه وارثــا هلم.مبعــى ان صفاهتــم
الرســالية التارخييــة اهلاديــة بعينهــا قــد جــرت فيــه.
وهكــذا يكــون احلســن هــو ادم يف احلجــج التســع مــن ذريتــه خبصوصيــة التاســع صاحــب
العمــر الطويــل.
وهــو نــوح يف ســفينته.وهو ابراهيــم يف كعبته.وهــو موســى يف بعثتــه لتصحيــح االنقــاب
الفرعــوين علــى يوســف ايب االســباط االحــد عشــر ويف هنضتــه باهــل بيتــه واصحابــه لقتــال
َعبَـ َـدةَ العجل.وهــو عيســى يف حوارييــه  .وهــو حممــد يف مهمتــه  .وهــو علــي يف احيائــه ســنة
نبيــه.
وهو امه فاطمة فيما اسست من براءة من الذين انقلبوا على اعقاهبم بعد النيب (ص).
وهــو احلســن الرضــي يف هــدف صلحــه وهدنتــه وتاسيســه املرجعيــة الدينيــة املســتقلة عــن
الســلطة.
صلــى هللا عليــك يــا ابــا عبــد هللا مــا اروع قــدرة هللا فيك،ومــا اوســع بابــك هلدايــة النــاس اىل
ديــن جــدك املصطفــى وواليــة ابيــك علــي املرتضــى.
يامــوالي يــا أبــا عبــد هللا أشــهد أنــك مــن دعائــم الديــن و أركان املؤمنــن و أشــهد أنــك
اإلمــام الــر التقــي الرضــي الزكــي اهلــادي املهــدي.و أشــهد أنــك كنــت نــورا يف األصــاب
الشــاخمة و األرحــام املطهــرة مل تنجســك اجلاهليــة بأجناســها و مل تلبســك مدهلمــات ثياهبــا.
ِ
ـرت بــه،ومل ختــش أحــدا
أشــهد أنــك كنــت علــى بينــة مــن ربك،قــد بلغــت عــن هللا مــا أُمـ َ
غريه،ووفيــت بعهــده ،ومتــت بــك كلماته،وجاهــدت يف ســبيله حــى أتــاك اليقني.وأشــهد أنــك
قــد أعــذرت يف الدعــوة،و بذلــت مهجتــك يف هللا لتســتنقذ عبــاده مــن الضاللــة و اجلهالــة ،و
الشــك و االرتيــاب اىل بــاب اهلدى.أشــهد أن مـراث النبــوة عنــدك وعنــد أهــل بيتــك عليهــم
الســام،و أشــهد أن األئمــة مــن ولــدك كلمــة التقــوى و أعــام اهلــدى و العــروة الوثقــى و
احلجــة علــى أهــل الدنيــا.
فلعــن هللا أمــة قتلتــك و لعــن هللا أمــة ظلمتــك و لعــن هللا أمــة مسعــت بذلــك فرضيــت
به.واشــهد ان الذين ســفكوا دمك وهتكوا حرمتك ملعونون على لســان النيب االمي و داود
وعيســى بــن مرمي،ذملــك مبــا عصــو ا وكانـوا يعتــدون انــا اىل هللا منهــم بــرئ.
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